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Na temelju  članka 29. Statuta Grada 
Đurđevca  ("Službene  novine  Grada 
Đurđevca",  broj  3/09.),  Gradsko  vijeće 
Grada Đurđevca na  6.  sjednici održanoj  9. 
studenoga 2009., donijelo je 

O D L U K U
o stipendiranju studenata s područja

Grada Đurđevca

Članak 1.

Odlukom o stipendiranju studenata s 
područja Grada Đurđevca (u daljnjem tek-
stu:  Odluka) propisuju se:

- uvjeti za dodjelu stipendija,
- način raspisivanja javnog natječaja 

za dodjelu stipendija,
- kriteriji za izradu Liste reda 

prvenstva za izbor korisnika stipendije,
- visina stipendije,
- ugovorne obveze između davatelja 

i korisnika stipendije,
- način isplate stipendije,
- uvjeti vraćanja i oslobođenja od 

obveze vraćanja stipendije.

Članak 2.

Grad  Đurđevac  stipendira  redovne 
studente s prebivalištem na području Grada 
Đurđevca na preddiplomskim i diplomskim 
studijima.

Članak 3.

Javni  natječaj  za  dodjelu  stipendija 
za  svaku  akademsku  godinu  raspisuje 
gradonačelnik Grada Đurđevca (u daljnjem 
tekstu:  gradonačelnik),  a  objavljuje  se  u 
lokalnom  glasilu,  na  web  stranici  Grada 
Đurđevca   i  na  oglasnoj  ploči  u  zgradi 
Grada Đurđevca, S. Radića 1 u Đurđevcu u 
trajanju od najmanje 15 dana.

Javni natječaj mora sadržavati:
- uvjete i kriterije za dodjelu 

stipendije,
- rok za podnošenje prijava na 

natječaj,
- popis isprava koje se obvezno 

prilažu uz zahtjev,
- druge podatke značajne za provo-

đenje natječajnog postupka.
Broj korisnika stipendije za svaku 



Broj 7                       SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA                           Stranica  2 

akademsku godinu utvrđuje gradonačelnik 
prije raspisivanja natječaja.

Članak 4.

Lista  prvenstva  za  izbor  studenata 
korisnika stipendije Grada Đurđevca temelji 
se na kriterijima "godina studija", "uspjeh u 
prethodnom školovanju",  "prihod po članu 
domaćinstva", „osvojeno  2. i 3. mjesto na 
državnim  natjecanjima  učenika  u  pojedi-
načnim znanjima i vještinama (za studente I. 
godine)“, "život u obitelji bez jednog ili oba 
roditelja“,   i  „život  u  obitelji  koja  školuje 
više  učenika  ili  studenata  izvan  mjesta 
prebivališta".

Članak 5.

Broj  bodova  po  kriteriju  "godina 
studija" utvrđuje se na sljedeći način:

Godina studija Broj bodova
- preddiplomski studij

1. godina                            10
2. godina                            20
3. godina                            30
4. godina                            40 

- diplomski studij                          60.

Članak 6.

Broj  bodova  po  kriteriju  "uspjeh  u 
prethodnom  školovanju"  dobiva  se  prema 
općem  uspjehu  (prosjek  ocjena  svih 
predmeta) u prethodnoj godini obrazovanja i 
to:

Opći uspjeh                    Broj bodova
dovoljan (2)           10
dobar (3)         30
vrlo dobar (4)       40
odličan (5)        50

Za studente prve godine broj bodova 
određuje  se  prema  uspjehu  na  završnom 
ispitu ili maturi.

Članak 7.

Broj bodova po kriteriju „prihod po 
članu domaćinstva“ utvrđuje se na temelju 

sljedećih dokumenata:
- potvrde o broju članova domaćin-

stva,
- potvrde o svim ostvarenim prihodi-

ma svih članova domaćinstva u prethodnoj 
kalendarskoj godini,

-  uvjerenje  o  veličini  posjeda  svih 
članova domaćinstva.

Osnovica  za  određivanje  broja 
bodova  po  kriteriju  „prihod  po  članu 
domaćinstva“  je  posljednji  službeno  obja-
vljeni  iznos  prosječne  neto  plaće  po 
zaposlenom u Republici Hrvatskoj objavljen 
od Državnog zavoda za statistiku i broj ha 
(hektara) zemlje po članu domaćinstva i to:

% prosječne neto plaće            Broj 
po članu domaćinstva                     bodova

0 - 10                                  60
          10 - 20                        50
          20 - 30                   40
          30 - 50                 30
          50 - 70 20
          70 - 90 10
          90 i više   0

Broj ha zemlje Broj
po članu domaćinstva                     bodova
            0 - 1                       60
            1 - 2                                       50
            2 - 3 40
            3 - 4                     30
            4 - 5                     20
            5 - 6 10
            6 i više   0

Bodovi po osnovi postotka prosječne 
neto plaće po članu domaćinstva i bodovi po 
osnovi  broja  ha  zemlje  po  članu  doma-
ćinstva, zbrajaju se i dijele s dva.

Članak 8.

Broj  bodova prema kriteriju  "osvo-
jeno drugo ili treće mjesto na državnim na-
tjecanjima  učenika  u  pojedinačnim znanji-
ma ili vještinama ( za studente I. godine)", 
utvrđuje se na temelju pisanog dokaza ovje-
renog od strane državnog povjerenstva i to:

- za osvojeno 2. mjesto     30 bodova
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- za osvojeno 3. mjesto     20 bodova
Članak 9.

Studentima  koji  su  na  državnim 
natjecanjima  učenika  u  pojedinačnim 
znanjima i vještinama osvojili prvo mjesto, 
odobrava  se  studentska  stipendija  direktno 
bez bodovanja prema kriterijima za izradu 
Liste reda prvenstva.

Članak 10.

Broj bodova prema kriteriju život u 
obitelji koja školuje više učenika ili  stude-
nata  izvan mjesta  prebivališta"  utvrđuje se 
na temelju uvjerenja o broju članova doma-
ćinstva  ovjerenog  od  javnog  bilježnika  i 
potvrde o redovnom upisu za učenika ili stu-
denta i to:

- za svakog učenika ili 
              studenta kojeg obitelj 
              školuje izvan mjesta 
              prebivališta                     20 bodova.

Članak 11.

Dijete koje živi u obitelji bez jednog 
ili oba roditelja, dijete  poginulog ili nesta-
log branitelja kao i 50 i više postotnog inva-
lida  Domovinskog  rata  (drugostupanjsko 
rješenje)  po  kriteriju  "prihod  po  članu 
domaćinstva"  ostvaruje  maksimalni  broj 
bodova.

Članak 12.

Na Listi reda prvenstva ukoliko veći 
broj studenata ima isti broj ukupnih bodova, 
prednost imaju studenti s manjim postotkom 
prosječne neto plaće po članu domaćinstva. 

Članak 13.

Svim podnositelja zahtjeva za kredit 
omogućuje se uvid u Listu reda prvenstva. 

Članak 14.

Listu reda prvenstva utvrđuje Povje-
renstvo  za  stipendiranje  studenata  Grada 
Đurđevca (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), 
a usvaja je gradonačelnik posebnim zaklju-

čkom.
Povjerenstvo ima predsjednika i dva 

člana, a imenuje ih gradonačelnik na vrije-
me od četiri godine.

Članak 15.

Svi  podnositelji  zahtjeva,  nakon 
usvajanja  Liste  reda  prvenstva bit  će  upo-
znati  s  rezultatima  natječaja  u  roku  od  8 
dana od usvajanja Liste.

Prigovor  na  usvojenu  Listu  reda 
prvenstva podnosi se u roku 8 dana od pri-
mljene  obavijesti,  gradonačelniku   pisme-
nim putem.

Članak 16.

Visina  stipendije  određuje  se  u 
iznosu  od  700,00  kuna  mjesečno  po  stu-
dentu,  a  broj  korisnika stipendije  određuje 
gradonačelnik ovisno o osiguranim sredstvi-
ma u Proračunu Grada Đurđevca.

Članak 17.

Ugovor  o  stipendiranju   studenata 
obavezno  sadrži  odredbe  kojima  se  regu-
liraju međusobni odnosi davatelja i korisni-
ka stipendije i to:

- naziv ugovornih strana,
- naziv studija i obrazovni profil za 

koji je odobrena stipendija,
- datum početka isplate stipendije,
-  odredbe o međusobnim pravima i 

obvezama obzirom na trajanje obrazovanja, 
prekid i završetak obrazovanja,

-  odredbe  o  sredstvima   osiguranja 
vraćanja stipendije -  jedan kreditno sposo-
bni  jamac i  mjenica potpisana od kreditno 
sposobnog jamca.

- odredbe o uvjetima za oslobađanje 
vraćanja  stipendije  kao  i  obvezi  vraćanja 
stipendije,

-  odredbe  o sankcijama za  nepošti-
vanje odredbi ugovora.

Ugovor  potpisuju  gradonačelnik 
Grada Đurđevca i korisnik stipendije.

Članak 18.
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Korisnici  stipendije  koji  imaju  za-
ključen  ugovor  o  stipendiranju,  ostvaruju 
pravo na nastavak isplate stipendije ukoliko 
Gradu Đurđevcu  najkasnije do 31. listopada 
tekuće  godine  dostave  potvrdu o upisu na 
narednu godinu studija.

Isplata stipendije prekida se ako ko-
risnik  ne  upiše  narednu  godinu  redovnog 
obrazovanja  (ponavlja  godinu)  te  mu  se u 
tom slučaju  odobrava  jednogodišnje  miro-
vanje isplate.

Ovo pravo student može koristiti sa-
mo za jednu akademsku godinu tijekom re-
dovnog studija.

Članak 19.

Korisnik  studentske  stipendije  koji 
završi studij u roku od jedne godine od za-
vršetka  zadnjeg  semestra  studija,  oslobađa 
se u potpunosti od obveze vraćanja primlje-
nog iznosa stipendije.

Članak 20.

Korisnik  studentske  stipendije  koji 
završi studij u roku od dvije godine od za-
vršetka  zadnjeg  semestra  studija,  dužan je 
vratiti  50%  od  ukupno  primljenog  iznosa 
stipendije bez kamata.

Članak 21.

Korisnik  studentske  stipendije  koji 
ne završi studij ili koji završi studij u roku 
duljem  od  dvije  godine  od  završetka  za-
dnjeg semestra studija, dužan je vratiti uku-
pno primljeni iznosa stipendije bez kamata.

Članak 22.

Radi  ostvarivanja  prava  na  osloba-
đanje od obveze vraćanja stipendije Grada 
Đurđevca, korisnici su dužni dostaviti slje-
deće dokumente:
- pisani zahtjev za djelomično ili potpuno 

oslobađanje od obveze vraćanja stipendije 
i

- potvrdu obrazovne ustanove o datumu za-
vršetka studija.

Korisnik  je  dužan  dostaviti  zahtjev 

za oslobađanje, najkasnije u roku mjesec da-
na po završetku obrazovanja.

U slučaju da se korisnik ne javi u na-
vedenom roku, Grad Đurđevac pokrenuti će 
postupak  za  vraćanja  cijelog  iznosa  sti-
pendije sudskim putem.

Članak 23.

Korisnik koji je dužan u cijelosti ili 
djelomično  vratiti  stipendiju,  započinje  s 
otplatom kada zasnuje radni odnos, odnosno 
najkasnije u roku od tri godine od datuma 
stjecanja diplome, a najviše u onoliko rata u 
koliko je primao stipendiju sukladno zaklju-
čenom ugovoru.

Ukoliko korisnik stipendije ni nakon 
roka  iz  stavka  1.  ovog  članka  ne  zasnuje 
radni  odnos  dužan  je  o  tome  obavijestiti 
Grad Đurđevac.

Članak 24.

Povrat  stipendije  osigurava  se  je-
dnim kreditno sposobnim jamcem i mjeni-
com.

Članak 25.

Studentima koji su ostvarili pravo na 
studentski  kredit  sukladno  odredbama 
Odluke o kreditiranju studenata s područja 
Grada  Đurđevca  („Službene  novine  Grada 
Đurđevca“, broj 6/04.) odobrava se osloba-
đanje  vraćanja  studentskog  kredita  pod 
uvjetima  određenim u  člancima  19.,  20.  i 
22.  ove Odluke,  odnosno studenti  koji  za-
vrše studij  u roku od jedne godine od za-
vršetka zadnjeg smestra studija, oslobađaju 
se u potpunosti od obveze vraćanja primlje-
nog  iznosa  kredita,  a  studenti  koji  završe 
studij u roku od dvije godine od završetka 
zadnjeg  semestra  studija,  dužni   su  vratiti 
50% od ukupno primljenog  iznosa  kredita 
bez kamata.

Sa  studentima  iz  stavka  1.  ovog 
članka, gradonačelnik će zaključiti Dodatak 
Ugovora  kojim  će  se  regulirati  prava  na 
oslobađanje od povrata kredita.

Članak 26.
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Stupanjem  na  snagu  ove  Odluke, 
prestane važiti Odluka o kreditiranju stude-
nata s područja Grada Đurđevca ("Službene 
novine Grada Đurđevca", br. 6/04.).

Članak 27.

Ova Odluka stupa  na snagu osmog 
dana od dana objave u "Službenim novina-
ma Grada Đurđevca".            

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
ĐURĐEVCA

KLASA: 604-02/09-01/03
URBROJ: 2137/03-09-1
Đurđevac, 9. studenoga 2009.
 

            Predsjednik
                    Gradskog vijeća
      Ivica Djopar, dr. vet. med., v.r.
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Na temelju članka 29. Statuta Grada 
Đurđevca  ("Službene  novine  Grada  Đur-
đevca",  broj  3/09.),  a  u  svezi  članka  23. 
stavka 1. i 4. Zakona o udrugama („Narodne 
novine“, broj 88/01. i 11/02.), Gradsko vije-
će Grada Đurđevca na  6.  sjednici održanoj 
9. studenoga 2009., donijelo je 

O D L U K U
o izmjenama Odluke o standardima i 
mjerilima za ostvarivanje financijske 

dotacije za programe i/ili projekte 
udruga od interesa za Grad Đurđevac

Članak 1.

U Odluci  o standardima i mjerilima 
za  ostvarivanje  financijske  dotacije  za 
programe i/ili projekte udruga od interesa za 
Grad  Đurđevac  („Službene  novine  Grada 
Đurđevca“, broj 8/06.), u članku 7. stavku 2. 
riječi:  „Gradsko  poglavarstvo  Grada  Đur-
đevca  (u  daljnjem  tekstu:  Gradsko  pogla-
varstvo)“  mijenjaju  se  i  glase:  „grado-
načelnik  Grada  Đurđevca  (u  daljnjem 
tekstu: gradonačelnik)“.

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

„Gradsko  vijeće  Grada  Đurđevca 
osniva  i  imenuje  Povjerenstvo  za  udruge 
Grada Đurđevca koje raspisuje javni poziv i 
predlaže programe i udruge za ostvarivanje 
financijske dotacije.

O  ostvarivanju  i  visini  financijske 
dotacije za programe/projekte udruga odlu-
čuje  gradonačelnik  uvažavajući  odredbe 
sadržane u ovoj Odluci i prijedlog Povjeren-
stva za udruge Grada Đurđevca.“

Članak 3.

Ova Odluka o izmjenama Odluke  o 
standardima  i  mjerilima  za  ostvarivanje 
financijske  dotacije  za  programe  i/ili  pro-
jekte udruga od interesa za Grad Đurđevac 
stupa na snagu osmog dana od dana objave 
u "Službenim novinama Grada Đurđevca". 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
ĐURĐEVCA

KLASA: 007-01/06-01/10
URBROJ: 2137/03-09-2
Đurđevac,  9. studenoga  2009. 

            Predsjednik
                    Gradskog vijeća

                   Ivica Djopar, dr. vet. med., v.r.
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Na temelju članka 48. stavka 2. Za-
kona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 
60/01.  -  vjerodostojno  tumačenje  129/05., 
109/07.,125/08. i 36/09.)  i članka 29. aline-
je  7.   Statuta  Grada  Đurđevca  ("Službene 
novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), Grad-
sko vijeće Grada Đurđevca na  6.  sjednici 
održanoj  9. studenoga 2009., donijelo je 
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O D L U K U
o prodaji vodovodnog materijala

Članak 1.

Odobrava  se  prodaja  vodovodnog 
materijala  uskladištenog  u  Komunalijama 
d.o.o.  Đurđevac,  koji  je  preostao  nakon 
izgradnje  vodovodne mreže  u  Gradu Đur-
đevcu,  a  nabavljen  je  1998.  godine  i  evi-
dentiran u poslovnim knjigama Grada Đur-
đevca u vrijednosti od 280.388,26 kuna.

 Specifikacija materijala iz stavka 1. 
ovog članka nalazi se u prilogu ove Odluke. 

Članak 2.

Početna cijena  materijala iz članka 
1. ove Odluke određuje se u iznosu od 50% 
knjigovodstvene cijene, s obzirom na starost 
materijala i nemogućnost ugradnje istog pri-
likom održavanja vodovodne mreže u Gradu 
Đurđevcu.

Članak 3.

Za prodaju vodovodnog materijala iz 
članka  1.  ove  Odluke,  objavit  će  se  javni 
natječaj u “Podravskom listu” i na oglasnoj 
ploči Grada Đurđevca.

Ponude se mogu dostavljati i za dio 
materijala navedenog u specifikaciji.

Članak 4.

Ovlašćuje  se  gradonačelnik  Grada 
Đurđevca da nakon provedenog javnog na-
tječaja  s  najpovoljnijim  ponuditeljem  za-
ključi  ugovor  o  kupoprodaji  vodovodnog 
materijala iz članka 1. ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u “Službe-
nim novinama Grada Đurđevca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
ĐURĐEVCA

KLASA: 363-01/09-01/49
URBROJ: 2137/03-09-1
Đurđevac,  9. studenoga  2009. 

  Predsjednik
                    Gradskog vijeća

                   Ivica Djopar, dr. vet. med., v.r.
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Na temelju članka 11. stavak 2. Za-

kona o komunalnom gospodarstvu („Naro-
dne  novine“,  broj  36/95.,  70/97.,  128/99., 
57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni 
tekst,  82/04.,   178/04., 38/09. i 79/ 09.) i 
članka  29.  Statuta  Grada  Đurđevca 
("Službene  novine  Grada  Đurđevca",  broj 
3/09.),  Gradsko vijeće Grada Đurđevca  na 
6.   sjednici  održanoj   9.  studenoga 2009., 
donijelo je 

O D L U K U
o izmjeni Odluke o komunalnoj 

djelatnosti koja se može 
obavljati  na temelju koncesije

Članak 1.

U  Odluci  o  komunalnoj  djelatnosti 
koja se može obavljati na temelju koncesije 
(„Službene  novine  Grada  Đurđevca“,  broj 
4/09.) članak 3. mijenja se i glasi:

„ Koncesija za komunalnu djelatnost 
iz članka 2. dodjeljuje se se na rok ne dulji 
od 5 godina, a gradonačelnik Grada Đurđev-
ca  za  svaki   postupak  dodjele  koncesije, 
određuje rok dodjele  Zaključkom o pokre-
tanju postupka.“

Članak 2.

Ova Odluka  o izmjeni Odluke o ko-
munalnoj djelatnosti koja se može obavljati 
na temelju koncesije stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u "Službenim novina-
ma Grada Đurđevca". 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
ĐURĐEVCA
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KLASA: 363-01/09-01/29
URBROJ: 2137/03-09-2
Đurđevac,  9. studenoga 2009. 

 
                                    Predsjednik

                    Gradskog vijeća
                   Ivica Djopar, dr. vet. med., v.r.
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Na temelju članka 3. stavka 2. Zako-

na o upravljanju javnim ustanovama u kul-
turi  („Narodne  novine“,  broj  96/01.)  i 
članka  29.  Statuta  Grada  Đurđevca  („Slu-
žbene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09.), 
Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 6.  sje-
dnici održanoj 9. studenoga 2009., donijelo 
je

R J E Š E N J E
o imenovanju ravnateljice 

Centra za kulturu Đurđevac

I. 

Imenuje  se  EDITA  JANKOVIĆ 
HAPAVEL ravnateljicom Centra za kulturu 
Đurđevac s danom 9. studenoga 2009. godi-
ne. 

II.

Ravnateljica  se  imenuje  na  vrijeme 
od četiri godine. 

III.

Ovo Rješenje  objavit  će se u „Slu-
žbenim novinama Grada Đurđevca“. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
ĐURĐEVCA

KLASA: 080-01/09-01/36
URBROJ: 2137/03-09-3
Đurđevac, 9. studenoga 2009. 

 Predsjednik
         Gradskog vijeća 

       Ivica Djopar, dr. vet. med., v.r.
136

Na temelju  članka 29.   Statuta Gra-
da  Đurđevca  ("Službene  novine  Grada 
Đurđevca", broj 3/09.), Gradsko vijeće Gra-
da Đurđevca na  6.   sjednici  održanoj   9. 
studenoga 2009., donijelo je 

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju pisma podrške generalu 

Mladenu Markaču

I.

Usvaja se pismo podrške generalu 
Mladenu Markaču u tekstu koji se nalazi u 
privitku ovoga Zaključka.

II.

Pismo  podrške  će  nakon  tiska  na 
pergamentu, potpisati  gradonačelnik, pred-
sjednik  i  potpredsjednici  te  članovi  Grad-
skog vijeća Grada Đurđevca, a  uputit će se 
generalu Markaču putem gospodina Martina 
Čačića  iz  Sesveta,  koji  će  mu  ga  osobno 
uručiti.

III.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Slu-
žbenim novinama Grada Đurđevca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
ĐURĐEVCA

KLASA: 021-05/09-01/12
URBROJ: 2137/03-09-1
Đurđevac,  9. studenoga  2009. 

            Predsjednik
                    Gradskog vijeća

                   Ivica Djopar, dr. vet. med., v.r.

Poštovani gospodine generale,

Gradsko  vijeće  Grada  Đurđevca,  u 
ime svih građana Vašeg Đurđevca i Vama 
drage  Podravine,   izražava  veliku  zahval-
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nost i divljenje na hrabrosti i moralnoj od-
govornosti što ste u najneizvjesnijim trenu-
cima stali na branik Domovine i zajedno sa 
svim pripadnicima Hrvatske vojske i Mini-
starstva unutarnjih poslova u Domovinskom 
ratu  ispisali  najsvjetlije  stranice  hrvatske 
povijesti i osigurali dostojanstven život na-
ma i našim obiteljima u slobodnoj hrvatskoj 
državi.

Vaša  bitka,  gospodine  generale,  za 
čast hrvatskog vojnika i hrvatske države, na 
žalost,  još nije završila.  Svi mi vjerujemo, 
iako svjesni Vaše osobne patnje, da ćete do-
stojanstveno  izdržati i dobiti  ovu poslije-
dnju bitku, o istini, o časti i moralnosti Vas i 
hrvatskih vojnika, o svojoj Domovini i nje-
nom pravu da se brani i obrani, pred očima i 
ušima  cijelog  svijeta,  na  ponos  svih  nas 
Đurđevčana,  Podravaca i  državljana Repu-
blike Hrvatske.

Uvjeravamo Vas gospodine genera-
le, da smo svakog trenutka s Vama, kao što 
ste i Vi bili u Domovinskom ratu s oružjem, 
a danas goloruki ispred nepravedne optužbe. 
Ponosni smo da ste upravo Vi, koji ste jedan 
od  najodličnijih  vojnih  zapovjednika  iz 
Domovinskoga  rata,  naš  sugrađanin  i 
počasni  građanin  Grada  Đurđevca  i  što 
postajete  časnim simbolom  s  kojim  će  se 
ponositi generacije Đurđevčana, Podravaca, 
ali i čitava hrvatska domovina.

Nadamo se kako će naša najiskrenija 
podrška Vama doprinijeti  Vašem osobnom 
spokoju i mirnoći u ovom „trenutku“  nepra-
vde, ali i vječnog zapisa o borbi za slobodu i 
mir hrvatskog naroda s Vama na pijadestalu.

Blagoslovljen  Vam  želimo  nadola-
zeći Božić i pobjedu istine pravde u Novoj 
2010.

 Molit ćemo za Vaše zdravlje i Vaš 
brzi povratak među nas, gdje Vas  s oduše-
vljenjem čekamo.

Gradsko  vijeće  Grada  Đurđevca  i 
Vaši  Đurđevčani  šalju  Vam  pozdrave  od 
srca.

     Predsjednik                   Gradonačelnik
Gradskog vijeća            Slavko Gračan, v.r. 
Ivica Djopar, v.r. 

  Potpredsjednici Gradskog Vijeća
        Vjekoslav Ivandija, v. r.
            Marijan Štimac, v.r.

       Članovi Gradskog vijeća 
Željko Blažok, v.r.

          Luka Čukljaš, v.r.
          Branimir Prelec, v.r.
          Vlado Rep, v.r.
          Melani Šikulec, v.r.
        Ivan Pleadin, v.r.
         Mladen Roštan, v.r.
         Anka Švaco, v.r.
       Marijan Panić, v.r.
        Ivan Hađija, v.r.
     Ljuba Dobravec, v.r.
         Stevo Babić, v.r.

137

Na temelju  članka  57. stavka 3. i 
članka  130.  stavka  1.  alineje  5.  Zakona o 
proračunu ("Narodne novine", broj 87/08.) i 
članka  29.  Statuta  Grada  Đurđevca  ("Slu-
žbene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), 
Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 6. sjed-
nici održanoj 9. studenoga 2009. donijelo je

Z A K Lj U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o korištenju 

sredstava Proračuna Grada Đurđevca 
za 2009. godinu - Proračunske zalihe, 

za mjesec rujan 2009. godine
          

I.

Prihvaća  se  Izvješće  o  korištenju 
sredstava   Proračuna   Grada   Đurđevca  za 
2009.  godinu  -  Proračunske  zalihe,  za 
mjesec rujan 2009. godine,  koje je podnio 
gradonačelnik Grada Đurđevca Slavko Gra-
čan 30. rujna 2009. godine.

II.

Izvješće iz  točke I.  ovog Zaključka 
njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu.
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III.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Slu-
žbenim novinama Grada Đurđevca".

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
ĐURĐEVCA

  
KLASA: 400-06/09-01/03
URBROJ: 2137/03-09-4
Đurđevac, 9. studenoga 2009.

                                  Predsjednik
                              Gradskog vijeća

       Ivica Djopar, dr. vet. med., v.r. 

I Z V J E Š Ć E
o korištenje sredstava Proračuna Grada 

Đurđevca za 2009. godinu, 
Proračunske zalihe, za razdoblje od 

1. 9. do 30. 9. 2009. godine 

Na  temelju  članka  57.  stavka  3.  i 
članmkka 130. stavka 1. alineje 5. Zakona o 
proračunu („Narodne novine“, broj 87/08.), 
nositelj  izvršne  vlasti  jedinice  lokalne 
samouprave i uprave, obvezan je izvijestiti 
nadležno  tijelo  o  korištenju  Proračunske 
zalihe.

U skladu sa člankom 21. Odluke o 
izvršavanju  Proračuna  Grada  Đurđevca  za 
2009.  godinu  („službene  novine  Grada 
Đurđevca“,  broj  6/08.  i  4/09.)  podnosim 
izvješće o korištenju sredstava Proračunske 
zalihe za razdoblje od 1. 9. do 30. 9. 2009. 
godine. 

Datum
plaćanja

Naziv
korisnika Opis Iznos

28.9.2009. Zoran 
Martinović 
Budrovac 

Materijalna
pomoć za 

kupnju građe 
za štetu 

nastalu od 
požara - 

udara groma 
- račun 

Segrad d.d. 
Đurđevac

21.250,65

UKUPNO: 21.250,65
 
Đurđevac, 30. rujna 2009. 

                                  Gradonačelnik

                    Slavko Gračan, ing. građ., v.r.
138

Na temelju članka 29. Statuta Grada 
Đurđevca  ("Službene  novine  Grada  Đur-
đevca", broj 3/09.), a u svezi s člankom 27. 
stavkom  1.  alinejom  7.  Statuta  Centra  za 
kulturu  Đurđevac  broj  180/2000.  (od  15. 
prosinca  2000.),  100/2003.  (od  29.  srpnja 
2003.)  i  109/2009.  (od  8.  rujna  2009.), 
Gradsko  vijeće  Grada  Đurđevca  na  6. 
sjednici održanoj 9. studenoga 2009. donije-
lo je

Z A K Lj U Č A K
o davanju suglasnosti ravnateljici Centra 
za kulturu Đurđevac za potpis Ugovora

 o izvođenju radova na sanaciji i 
rekonstrukciji krovišta Doma kulture 

u Đurđevcu

I.

Daje se suglasnost ravnateljici Cen-
tra  za  kulturu  Đurđevac,  Editi  Janković  – 
Hapavel za potpis Ugovora o izvođenju ra-
dova  na  sanaciji  i  rekonstrukciji  krovišta 
Doma  kulture  u  Đurđevcu  sa  „Segradom“ 
d.d.  Đurđevac,  Radnička  cesta  63,  Đurđe-
vac, na iznos od 219.992,88 kuna. 

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Slu-
žbenim novinama Grada Đurđevca".

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
ĐURĐEVCA

KLASA: 612-01/09-01/33
URBROJ: 2137/03-09-2
Đurđevac, 9. studenoga 2009.

            Predsjednik
        Gradskog vijeća

                   Ivica Djopar, dr. vet. med., v.r.
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139

Na temelju članka 29. Statuta Grada 
Đurđevca  ("Službene  novine  Grada 
Đurđevca", broj 3/09.), a u svezi s člankom 
27. stavkom 1. alinejom 7. Statuta Centra za 
kulturu  Đurđevac  broj  180/2000.  (od  15. 
prosinca  2000.),  100/2003.  (od  29.  srpnja 
2003.)  i  109/2009.  (od  8.  rujna  2009.), 
Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 6.  sje-
dnici  održanoj 9. studenoga 2009. donijelo 
je

Z A K Lj U Č A K
o davanju suglasnosti ravnateljici Centra 

za kulturu Đurđevac za pokretanje 
postupka javne nabave za izvođenje 

radova na obnovi restorana i pivnice u 
Starom gradu u Đurđevcu

I.

Daje se suglasnost ravnateljici Cen-
tra  za  kulturu  Đurđevac,  Editi  Janković  – 
Hapavel za pokretanje postupka javne naba-
ve za izvođenje radova na obnovi restorana 
i pivnice u Starom gradu u Đurđevcu (Pro-
jekt:  Sanacija  i  rekonstrukcija  restorana  i 
pivnice u Starom gradu u Đurđevcu).

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Slu-
žbenim novinama Grada Đurđevca".

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
ĐURĐEVCA

KLASA: 612-01/09-01/34
URBROJ: 2137/03-09-2
Đurđevac, 9. studenoga 2009.

                                   Predsjednik
                               Gradskog vijeća
                 Ivica Djopar, dr. vet. med., v.r.

140
Na temelju članka članka 29. stavka 

1. alineje 19. Statuta Grada Đurđevca ("Slu-

žbene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), 
Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 6.  sje-
dnici  održanoj  9.  studenoga  2009.  godine, 
donijelo je

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti Komunalijama 

d.o.o. Đurđevac za kreditno zaduživanje

I.

Komunalijama d.o.o. Đurđevac, Ra-
dnička cesta 61, daje se suglasnost za kre-
ditno  zaduživanje  kod  Zagrebačke  banke 
d.d.  za  održavanje  likvidnosti  društva  na 
iznos od 1.000.000,00 kuna kao dopušteno 
prekoračenje po računu na revolving princi-
pu,  sukladno  zahtjevu  Komunalija  d.o.o. 
Đurđevac za izdavanje suglasnosti na kredi-
tno zaduženje Ur. Broj: 1-2009-173 od 27. 
listopada 2009. godine.

III.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Slu-
žbenim novinama Grada Đurđevca“. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
ĐURĐEVCA

KLASA: 400-01/09-01/54
URBROJ: 2137/03-09-1
Đurđevac, 9. studenoga 2009.

                                  Predsjednik
                               Gradskog vijeća
                   Ivica Djopar, dr. vet. med., v.r.

AKTI GRADONAČELN IKA

141

Na temelju članka 42. stavka 4. Sta-
tuta  Grada  Đurđevca  ("Službene  novine 
Grada Đurđevca", broj 3/09.) i točke 1. stav-
ka 7. Smjernica za organizaciju i razvoj su-
stava zaštite i spašavanja na području Grada 
Đurđevca u 2009. godini ("Službene novine 
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Grada  Đurđevca",  broj  1/09.),  gradonačel-
nik  Grada  Đurđevca,  19.  listopada  2009. 
godine, donio je

R J E Š E NJ E
o imenovanju Povjerenstva za izradu 
Procjene ugroženosti i Plana zaštite 

i spašavanja za Grad Đurđevac
     
I.

U  Povjerenstvo  za  izradu  Procjene 
ugroženosti  i Plana zaštite  i  spašavanja  za 
Grad  Đurđevac  (u  daljnjem tekstu:  Povje-
renstvo) imenuju se:

za predsjednika
1. MLADEN JAKUPČIĆ 

za članove:
2. MILICA FUČEK
3. MARTIN MAHOVIĆ

II.

Zadaća  Povjerenstva  je  da  u  roku 
četiri mjeseca  izradi Procjenu ugroženosti i 
Plan zaštite i spašavanja za Grad Đurđevac.

III.

Ovo Rješenje  objavit  će se u "Slu-
žbenim novinama Grada Đurđevca".

KLASA: 080-01/09-01/40
URBROJ: 2137/03-09-1
Đurđevac, 19. listopada 2009.

                                 Gradonačelnik
                    Slavko Gračan, ing. građ., v.r.

142

Na temelju članka 48. Zakona o lo-
kalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne  novine",  broj  33/01.,  60/01., 
129/05.,  109/07.,  125/08.  i  36/09.),  članka 
42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Slu-
žbene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.) i 
članka  15.  stavka 2.  Odluke o izvršavanju 

Proračuna Grada Đurđevca za 2009. godinu 
(„Službene  novine  Grada  Đurđevca“,  broj 
6/08. i 4/09.), gradonačelnik Grada Đurđev-
ca, 19. listopada 2009. godine, donio je

ZAKLJUČAK 
o rasporedu sredstava za rad političkih

stranaka za  2009. godinu

I.

Odlukom  o  rasporedu  sredstava  za 
rad  političkih  stranaka  za  2009.  godinu, 
Gradskog  poglavarstva  Grada  Đurđevca 
KLASA:  013-01/09-01/01,  URBROJ: 
2137/03-09-1  od  9.  veljače  2009.  godine, 
izvršen je raspored sredstava za rad politi-
čkih  stranaka  za  prvih  šest  mjeseci  2009. 
godine.

Preostala  sredstva  planirana  Prora-
čunom Grada Đurđevca za 2009. godinu za 
rad političkih stranaka,   rasporedit će se  na 
način da  svakoj političkoj stranci pripadnu 
sredstva  razmjerno broju njenih članova u 
Gradskom vijeću i to u iznosu od 1.300,00 
kuna po članu Gradskog vijeća.

Za  svakog  člana  Gradskog  vijeća 
podzastupljenog  spola,  političkim  stranka-
ma pripada pravo na dodatnih 10% iznosa iz 
prethodne točke.

II.
 

Ovaj Zaključak objavit će se u "Slu-
žbenim novinama Grada Đurđevca".
  
KLASA: 013-01/09-01/01
UR.BROJ: 2137/03-09-2
Đurđevac, 19. listopada 2009.

                            GRADONAČELNIK
                    Slavko Gračan, ing. građ., v.r.
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Glavna i odgovorna urednica Marica Popović, tel. (048) 811-052, 811-106,
fax (048) 811-009.  Priprema i tisak: Grad Đurđevac


